MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
odbor životního prostředí – odpadové hospodářství
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV

1) Žádost o vydání závazného stanoviska z hlediska nakládání s odpady
(podle ust. § 146 odst. 3, písm. a), zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákona o odpadech“), v
souladu s ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)



k terénním úpravám podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona

nebo



k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona

Upozornění:
Nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál
bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, není odpadem dle zákona o
odpadech a závazné stanovisko se podle § 146 odst. 3 písm. a) zákona odpadech nevydává, resp. není třeba podávat
žádost.

2) Žádost o vyjádření z hlediska nakládání s odpady
(podle ust. § 146 odst. 3, písm. b) a c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákona o odpadech“), v
souladu s ust. § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)



ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona

nebo



ke zřízení zařízení určeného pro nakládání s odpady a k zavedení nebo rozšíření výroby oxidu
titaničitého

*označte křížkem Váš požadavek

Žadatel:
Jméno a příjmení / Obchodní firma: ………………….……..............................................................
Adresa trvalého bydliště / Sídlo (místo) podnikání: ……………………………………………………
………………………………...............................................................................................................
Telefon: ......................................................

E-mail: ....................................................................

Investor stavby:
Jméno a příjmení / Obchodní firma: ………………….……..............................................................
Adresa trvalého bydliště / Sídlo (místo) podnikání: ……………………………………………………
………………………………...............................................................................................................
Telefon: ......................................................

E-mail: ....................................................................

Základní údaje o stavbě:
Název stavby: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Umístění na p.p.č.: ……………………………….. v k.ú.: ……………………………………………..
Projektovou dokumentaci zpracoval: ………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………..

Přílohy k žádosti:
 projektová dokumentace obsahující nakládání s odpady v souladu se zákonem o
 odpadech

plná moc (v případě zastupování)

 u drobných staveb = popis stavby (velikost, použitý materiál, způsob provedení apod.)

*označte křížkem Váš požadavek

Způsob nakládání s odpady:
(seznam předpokládaných druhů vznikajících při terénních úpravách, odstranění stavby a jejich přepokládané množství,
návrh způsobu nakládání s odpady, jejich využití, recyklace, příp. odstranění v souladu se zákonem o odpadech – lze
uvést samostatně v příloze)
Katalogové
číslo odpadu

Druh
(O/N)

Název

Předpokládané
množství (t)

Způsob nakládání

Způsob vyzvednutí:
 osobně (tel.:…………………)
 písemně na adresu
 datová schránka (IDDS: …………………)

*označte křížkem Váš požadavek

Datum: …………………………

Podpis (razítko) žadatele: …………………………………..

